
PAKETT Luksus



luksus ‹-e 5 või -e 4› ‹s› tavalist 
elustandardit ületav toredus. 
Rikkad elavad luksuses, vaesed 
viletsuses. Ajab luksust taga. 
Auto pole meie ajal luksus. 
Sellist luksust ei või me endile 
lubada, sellise luksusega pole 
me harjunud.

LUKSUS paketiga teed valiku 
ajatu disaini kasuks. Kui on 
olemas üks materjal, mis mõjub 
must-valgena alati lummavalt, 
siis on selleks marmor. 
Vannituba kaunistavates 
marmorplaatides jooksvad 
tumedad sooned, mis 
kombineerituna mustade 
segistitega ning Villeroy & Boch 
kvaliteetse san-tehnikaga, 
loovad stiilse ja väljapeetud 
lõpptulemuse. Siin paketis saad 
valida elegantse kalasaba 
parketi või 1-lipilise täisparkett 
lahenduse vahel ning mängida 
erinevate põrandatoonidega ja 
seinavärvidega. See on 
loomulikult mõjuv luksus ja Su 
kodu on seda väärt.
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Premium pakett

2-toaline

3-toaline

4-toaline

Naturaalparketiga

3000 €

3500 €

4500 €

Kalasabaparketiga

3200 €

3800 €

4850 €
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Tikkurila
G483

Tikkurila 
V503 (Winter)

Tikkurila 
H499

Ühelipiline
naturaalne 
laudparkett,  
rustikaalne, 
valge matt lakk 
(2200x192x14 mm)

Ühelipiline 
naturaalne 
laudparkett, 
rustikaalne,  
naturaalne 
matt lakk 
(2200x192x14 mm)

Naturaalne 
kalasaba parkett 
tamm toonis 
"Caramel" 
naturaalne 
matt lakk
(14x110x660 mm)

Naturaalne 
kalasaba 
parkett tamm 
toonis 
"Cappucino"; 
valge matt lakk
(14X110X660 mm)
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SEINAVÄRV (3 valikut) PÕRAND (4 valikut)
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Naturaalne või 
must tamme spoon 
(lisatasu eest /
hind: 300 €)

SISEUKS (2 valikut)
   

Värvitud valge sileuks

PISTIKUD JA LÜLITID
Merten M Smart 
seeria (valge või antrtsiit) 

UKSELINGID
Ukselink Valnes 
matt-kroom või must 

PÕRANDALIIST
Parketitooniga ühtiv 



SEINAD JA PÕRAND
Täismassplaat 
Blanco Marmor  
(600x600 mm) 

VALAMU
Villeroy & Boch 
Collaro valamu 
(600 x 470 mm) 

VALAMUSEGISTI
Gustavsberg 
valamusegisti Epic  

VALAMUKAPP
Villeroy & Boch 
valamukapp Collaro 
(lisatasu eest /
hind: 550 €)
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WC POTT
Villeroy & Boch 
Architectura 
seinapealne 
WC-pott, 
siseservata,
vaikselt sulguva
istmega 

VANN
Villeroy & Boch
Architectura
vann esipaneeliga
(lisatasu eest /
hind: 900 €)

DUŠISEGISTI
Gustavsberg
peadušiga 
dušikomplekt 
Estetic Round



Arendaja jätab endale õiguse teha siseviimistluspakettides 
muudatusi, pakkudes kliendile sama hinnaga analoogse toote. 

Pildid on illustreerivad.


